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HINNAT
Aluemaksu SFC-jäsenille 
- sis. valosähkö ja sauna yleisellä vuorolla 
- joka 7. vrk veloituksetta    15 €/ vrk (30.4 asti) 
       17 €/vrk (1.5 alk.) 
Tilaussauna      10 €/ 50 min. 
Ilmastointilaitteen käyttö      2 €/ vrk 
Lämmityssähkö                      4 €/ vrk 
Vaunun säilytys ( yläkentällä )         2 €/ vrk 
Vierailijan veneen säilytys 
( yläkentällä )          2 €/ vrk 
Vierailijan veneen laiturimaksu       2 €/ vrk 
Telttailu ( vain jäsenille )    15 €/ vrk 
Pesukone          2 €/ koneellinen 

Vuosi- ja kausipaikkoja vapaana! 
Vuosipaikka        365 €/vuosi
- kiinteä paikka, yhdistyksen jäsenille
Kausipaikka        270 €/vuosi 
- lähinnä matkailuautoilijoille, yhdistyksen 
jäsenille 

Kysy p. 050-340 8529/ Paavo Juuti

www.pesuparkki.fi

Ark.   9.00 – 17.00
Pesuparkki  
Alaniitynkatu 5
53550 Lappeenranta

MATKAILUAUTO-JA MATKAILUVAUNU HINNASTOA: 
Ulkopesu  (ilman katon pesua)  40 €
Ulkopesu  (sisältäen myös katon pesun)  60 €
Sisäpuhdistukset alk.  90 €
Vahaukset alk.  350 € 
 

RETKEILYAUTON HINNASTOA: 
Ulkopesu  (ilman katon pesua)  35 €
Ulkopesu  (sisältäen myös katon pesun)  45 €
Sisäpuhdistukset alk.  90 €
Vahaukset alk.  250 € 

NOPEUTTA, PUHTAUTTA ja BONUSTA!

PESUT AJANVARAUKSELLA 

Puh 050 371 5602

UUSI  T I L AVA  PESUPAIKKA
MATKA I LUAUTO I L LE
Alaniitynkatu 5          PesuParkki

SF-Caravanin jäsenkortilla 

kaikki matkailuautojen  

palvelutyöt 

-10 %

TOIMINTAAMME 
KUULUVAT MM:
• vuosihuollot
• korjauspalvelut (kolarit, kosteusvauriot yms.)
• kosteusmittaukset • laiteasennukset
• nestekaasulaitteiden asennukset ja huollot
  (autot, vaunut, veneet, kesämökit)

Viistokatu 9, 53500 LAPPEENRANTA, Puh. 040-586 4189

AVOINNA:
8.00–17.00
(ma–pe)

Sähköposti: korjaamo.juvakka@pp.inet.fi 
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Viime vuosi oli yhdistyksellemme 
myönteinen. Saimme pidettyä  jäsen-
määräämme ja Laamalansaaressa  vie-
raat viihtyivät. Kuluva vuosi on vielä 
saaressa rakentamisen aikaa, mutta 
sitten paikat alkavat olla kunnossa. 
Liiton puheenjohtaja Juha Hämäläi-
nen osui Caravan- lehden numerossa 
1/2015 palstallaan asian ytimeen, 
VAPAAEHTOISUUTEEN, kannattaa 
kerrata Jussin juttu. 

Kevätkokouksen ajankohta sattuu 
pääsiäiselle ja pääsiäislauantaina on 

Kevättervehdys
perinteinen pilkkitapahtuma, tosin  
laajempana kuin ennen. Tulkaa mu-
kaan. 

Yhteistoiminta-alueen vetovastuu  
on tänä vuonna meillä. Kuten lehden 
kannesta jo huomasittekin, on lehden 
sivuilla nyt viiden yhdistyksen jä-
senlehti. Kiitos ilmoittajille ja lehden 
tekijöille. Yhdistyksemme on lisännyt 
viestintään sähköpostin. Jos tietonne 
eivät ole ajan tasalla, käykääpä liiton 
kotisivuilla päivittämässä ne. Kesää 
kohti mennään kovaa vauhtia, ja sen 

Kalaisa vuosi Laamalassa
Saimaa antoi viime vuonna paljon 

kalaa erityisesti verkkokalastajille 
sekä onkijoille. Muikkua tuli niin pal-
jon ja suurta, että verkkoja laskettiin 
vain hallitusti. Esimerkiksi talkoo-
väki söi savumuikkua pääruokanaan.   
Myös ahventa tuli erityisesti Laama-
lan eteläisiltä vesiltä verkkoon run-
saasti. Lohi taas puuttui uistelijoiden 
saaliista lähes täysin. Siihen vaikutti 
myös 60 cm minimimitan vaatimus.  
Myöhäissyksyllä tuli hieman paran-
nusta lohikalasaaliiseen.  Haukea tuli 
ainakin tarpeen mukaan. 

Kalavuoden paras saalis oli, kun 
Laamalansaaren osakaskunta päätti 
myydä 15 verkkolupaa karavaanareil-
le. Henkilökohtaiset luvat arvottiin 
niin, että halukkaille tuli ainakin yksi 
lupa. 

Pilkkitapahtuman runsain saalis 
oli kolmisen kiloa ahventa ja särkeä. 
Onkitapahtuma valloitettiin yli 9 kilon 
saaliilla ahvenia ja lahnoja. Paras rou-
vakin sai yli 5 kg ahvenia. Uistelutreffi 
ratkesi hauella ja ahvenella. Kukaan ei 

asettamia haasteita. Vuosi ja kausi-
paikkalaisilta toivon edellisvuosien 
tavoin rehtiä ja rentoa menoa kesän 
askareisiin. 

Tervetuloa Laamalansaaren caravan-
alueelle niin oman yhdistyksemme 
jäsenet kuin vieraatkin,  älkää antako 
soratien häiritä, sillä perillä odottaa 
paratiisi.

Pekka Järvinen 
puheenjohtaja
SF-Caravan Saimaan Seutu ry 

uistellut treffeillä mitallista lohikalaa. 
Tänä vuonna pilkitään yhdessä 

laamalansaarelaisten kanssa 4. huhti-
kuuta eli pääsiäisenä. Onkitapahtuma 
on sovittu pidettäväksi 15. elokuuta ja 
uistelutreffit 5. syyskuuta. Johonkin 
tilaisuuteen yhdistetään kalankäsitte-
lytaidon kehittämistä. 

Terv. Ola 
040 582 2272
olapenna@pp.inet.fi 

Puheenjohtajan palsta

Ahventa verkoilla

Muikkua riitti kaikille

Savukalaa
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Rakentamista, sähköistystä ja ympäristötekoja
Viime elokuun jälkipuoliskolla 

pääsimme käsiksi uuden sosiaalitilan 
rakennusprojektiin. Puita kaadettiin 
viemärilinjojen alta pois. Heti alkuun 
oli vuorossa sakokaivojen ja pumppu-
kaivon asennus ja paineviemärilinjan 
kaivuu. Investointina se on merkittävä 
ympäristöteko. Tällä keinoin saamme 
kaikki saunalta ja uusista sos. tiloista 
tulevat jätevedet johdettua maasuodat-
tamolle. 

Samassa yhteydessä laitoimme oja-
kaivantoon putken kaivovedelle, järvi-
vedelle, yläkerran kemssalle sekä au-
tonpesupaikalle. Myös uuden sähkön 

Saunarakennuksen laajennus-
osaan tulee wc-tilat, inva-wc, 
suihkut sekä tiskaus- keitto- ja 
pyykinpesupaikat.

 

KEVÄTSIIVOUSTALKOOT 
15-17.5.2015 

 Putsataan alue kesäksi kuntoon. 
Kesäisäntäinfo.  

Talkoolaisille ilmainen oleskelu, sähkö ja keittolounas 
lauantaina.

TULEVIA TAPAHTUMIA

 
Kisa käydään suurimmasta saaliista ja 

 Laamalansaaren mestaruudesta. 
Tapahtuma järjestetään yhdessä osakas-

kunnan ja kylätoimikunnan kanssa. 
Ilmainen osallistuminen.  

Myös muuta pääsisäisohjelmaa.

 
KOKOUSKUTSU 

SF-Caravan Saimaan Seutu ry:n sääntömääräinen  
 KEVÄTKOKOUS 

pidetään Laamalassa  
sunnuntaina 5.4.2015 klo 10.00.  

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.  
Tervetuloa! 

 
Tule viettämään yöttömän yön juhlaa 

Saimaan maisemiin 
19-21.6.2015 

 
Kokko. Orkesteri  Duo Hannu Tiihonen.

TERVETULOA! Tapahtumista tarkemmin www.sfcsaimaanseutu.com

PILKKITAPAHTUMA PÄÄSIÄISENÄ  
4.4.2015 klo 9.00 alkaen

JUHANNUSTREFFIT
 

syöttökaapelin laitoimme kaivantoon. 
Samalla asensimme uudet sähkötolpat 
ns. koivikon alueen paikoille. Ranta-
alueelle teimme uuden ajokaivon ja 
kemssan tyhjennyspaikan. 

Varsinainen rakennus nousi vesikat-
tovaiheeseen vauhdilla ulkopuolisen 
timpurin avustuksella. Talven aikana 
olemme omana työnä tehneet lämpö-
eristyksiä, joten rakennus pitää nyt 
lämmöt sisällään. Ilmanvaihto- ja 
sähkötöitä lukuunottamatta olemme 
rakennelleet omin voimin. 

t. Pekka - mukana pyörinyt
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Valotreffit ja syyskokous
Valojuhla- ja syyskokousviikonloppu kokosi Laamalan-

saareen nelisenkymmentä vaunukuntaa. Aurinkoisessa 
syyssäässä kisattiin prikan- ja reinonheitossa sekä kierrettiin 
luontopolkua, jonka hieman kellastuneet kysymyspaperit 
olivat peräisin 1970-1980-luvun vaihteesta. Ne olivat löy-
tyneet sattumalta  kaappien kätköistä, ja päätettiin käyttää  
uudelleen. Onhan vanhoja caravan-aikoja nostettu esille 
muuallakin liiton viettäessä 50v- juhlavuotta. 

Luontopolun voiton vei Laineen perhe, toiseksi tulivat 
Taskulat ja kolmanneksi Leena Taivalantti. Reinoa lennätti 
parhaiten Timo Hjerpe, toiseksi tuli Heli Martikainen ja 
kolmanneksi Aatu Peiponen. Prikanheitossa voiton vei Kau-
ko Turpeinen, toisena oli Sari Ruuth ja kolmantena Tarmo 
Ruuth.

Karavaanariveteraani johti kokousta

Jo 50 vuotta karavaanarina aktiivisesti toiminut Hannu 
Salminen tuli syyskokoukseen kuten niin monena ai-
empanakin vuotena. Tällä kertaa täytekakkujen kanssa. 
Tämä kokous oli Hannun mukaan jäähyväisreissu, sillä yli 
kahdeksankymppinen Hannu aikoi jo siirtyä syrjään tästä 
harrastuksesta. Hannu on toiminut SFC Saimaan Seutu ry:n 
puheenjohtajana v.1976-1980 ja kuin pisteenä iin päälle hän 
toimi ansaitusti ja mallikkaasti syyskokouksen puheenjoh-
tajana.

Kokko paloi lokakuun illassa

Vaunualueen valaistuksiin oli jälleen satsattu paljon. Va-
laistuskilpailun voiton veivät Elli Viljakainen ja Esko Nik-
kilä. Toiseksi tulivat Raili ja Timo Kouvo ja kolmanneksi 
Heli Martikainen ja Marko Auvinen. Illan mittaan poltettiin 
myös kokko, johon oli kerätty rakennusprojektissa kertynyt-
tä tavaraa. 

Vau, mikä matkailuauto

Lappeenrantalaisten Marjukka ja Jukka  Lampisen 
matkailuauto sai monen alueelle tulijan hieraisemaan 
silmiään valojuhlaviikonloppuna. Portin pieleen pysä-
köity GMC Motor home Palm Beach on vuosimallia 
1977 ja tuotu monien vaiheiden jälkeen Los Angele-
sista kesäkuussa 2014.  -Varsinainen jännitysnäytelmä 
tämän tuonti oli, mutta onneksi kaikki sujui lopulta 
hyvin, kertoi Jukka  Lampinen. 

- Auto on kestävä peli, sillä niitä on tehty 12 000 kpl 
ja vielä 8000 on käytössä.  Suomessa autoja on 3 kpl. 
Lampinen kertoi auton olevan todellinen löytö, sillä 
sitä on säilytetty hyvin ja siitä on täydelliset dokumen-
tit alusta alkaen. Matkaa auton mittariin on kertynyt 
65 000 km. 

Lampiset tekivät autollaan viime kesänä neljä reis-
sua. Ihan halpaa ei matkanteko tuolla komeudella ole, 
sillä se kuluttaa bensaa 25 litraa satasella.
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Eteläkatu 3 Lappeenranta puhelin ajoneuvomyynti 0500-759123
Huolto ja varaosat 010 281 2255 tilaukset@citycaravan.fi

www.citycaravan.fi

Selection-Plus-paketti: Ohjaamon istuimet 
asunto-osan kankaalla, hyttysverkko-ovi, Skyroof-kattoikkuna 
ohjaamossa, asunto-osan akku 95 AGM, ikkunallinen asunto-
osan ovi, led-sisävalaistus, tuore- ja harmaavesisäiliöiden 
eristys, ulkovalo kaukosäätimellä, markiisi, astinlaudat, 
takatukijalat, Zenec- multimedia (navigaattori, radio, dvd 
kameranäyttö) radiovalmius sis. asunto-osan äänentoisto, 
SAT-valmius, peruutuskamera

Selection-Plus-paketti puoleen 
hintaan varastossamme oleviin 
LMC-matkailuautoihin:
• Puoli-integroidut 6.690€         

Nyt 3.345€ 
• Integroidut 7.545€                   

Nyt  3.770€

Uusi Solifer Nordica 2015 pie-
nellä rahalla paljon vastinetta

• Erinomainen hinta/laatusuhde
• LMC:n valmistama Saksassa
• Laadukas ja tyylikäs
• Kevyt vedettävä
• Toimivat pohjaratkaisut
• 7-vuoden tiiveysturva
• Viisas vaihtoehto käytetylle
• Edullinen ostaa rahoituksella
• Käsiraha vain 10% pieni kk-erä
• Pariskunnille ja lapsiperheille

Kotisivuillamme www.citycaravan.fi  
videoita, kuvia, esitteitä ja hinnastoja  
tuotteistamme.

Hanki uusi Solifer omaksi  
vuokraamalla sitä

• Vaunujen vuokrakysyntä kasvussa
• Alv 24%-vähennysoikeus vuokra- 

käytössä, - palautuksena 24%
• Vähäiset vakuutusmaksut ja 

ylläpitokustannukset
• Hankinnalle meiltä joustava ja edulli-

nen rahoitus
• Hankintaan ei erillisiä vakuuksia
• Ilmainen markkinointituki kotisivuil-

lamme ja liikkeessämme
• Tilaa nyt - touko-

kuussa alkaa sesonki

Solifer Nordica
15.800 - 20.500,-

LMC-matkailuauto
säilyttää arvonsa
Ympärivuotiseen käyttöön - 12 vuoden tiiviysturvalla*

Pitkäikäisyyden ja huolettomuuden tulisi olla pääkriteereinä
matkailuajoneuvoa valittaessa. LMC on kehittänyt
Long Life Technologie -korirakenteen, jonka ansiosta
voimme tarjota ajoneuvollesi muita valmistajia kattavamman
suojan. Suomeen suunniteltu 2015-mallisto!  
Vakiona 130 hv -moottori, nestekiertoinen lattialämmitys, 
“tuplapohjassa” vesisäiliöt, jotka pysyvät sulina asunto-
osan omalla lämmityksellä, ESP Traction+ ja täydelliset 
ohjaamon mukavuudet (laajennettu alustapaketti). Tyylikäs 
Black Line -varustelu ilman lisähintaa! Uutta – vakiona 
16”renkaat. alumiinivanteilla. Osassa 140-litran jääkaappi/
pakastin, alaslaskettu 250kg:n tavaratila, ohjaamon- ja 
asunto-osan lattiamatot, automaattinen kaasupullonvaihtaja 
letkurikkoventtiilillä, jossa lämmitys kaukosäätimellä. 

LLT-korin ansiosta suuri kantavuus – myös integroituja 
malleja jopa 5 matkustajalle 3,5 t /B-kortilla ajettavaksi.

*LMC myöntää kaikille LLT-korirakenteella varustetuille matkailuautoille 
tiiviysturvan 12 vuodeksi tai max. 120.000 km asti. Tiiviysturva edellyttää LMC-
maahantuojan suorittamaa vuosittaista maksullista tiiviystarkastusta.

Dethleffs•LMC•Sunlight•Solifer•Polar 
Maahantuonti•Myynti•Huolto•Varaosat
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hintaan varastossamme oleviin 
LMC-matkailuautoihin:
• Puoli-integroidut 6.690€         

Nyt 3.345€ 
• Integroidut 7.545€                   

Nyt  3.770€
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• Ilmainen markkinointituki kotisivuil-

lamme ja liikkeessämme
• Tilaa nyt - touko-

kuussa alkaa sesonki

Solifer Nordica
15.800 - 20.500,-

LMC-matkailuauto
säilyttää arvonsa
Ympärivuotiseen käyttöön - 12 vuoden tiiviysturvalla*

Pitkäikäisyyden ja huolettomuuden tulisi olla pääkriteereinä
matkailuajoneuvoa valittaessa. LMC on kehittänyt
Long Life Technologie -korirakenteen, jonka ansiosta
voimme tarjota ajoneuvollesi muita valmistajia kattavamman
suojan. Suomeen suunniteltu 2015-mallisto!  
Vakiona 130 hv -moottori, nestekiertoinen lattialämmitys, 
“tuplapohjassa” vesisäiliöt, jotka pysyvät sulina asunto-
osan omalla lämmityksellä, ESP Traction+ ja täydelliset 
ohjaamon mukavuudet (laajennettu alustapaketti). Tyylikäs 
Black Line -varustelu ilman lisähintaa! Uutta – vakiona 
16”renkaat. alumiinivanteilla. Osassa 140-litran jääkaappi/
pakastin, alaslaskettu 250kg:n tavaratila, ohjaamon- ja 
asunto-osan lattiamatot, automaattinen kaasupullonvaihtaja 
letkurikkoventtiilillä, jossa lämmitys kaukosäätimellä. 

LLT-korin ansiosta suuri kantavuus – myös integroituja 
malleja jopa 5 matkustajalle 3,5 t /B-kortilla ajettavaksi.

*LMC myöntää kaikille LLT-korirakenteella varustetuille matkailuautoille 
tiiviysturvan 12 vuodeksi tai max. 120.000 km asti. Tiiviysturva edellyttää LMC-
maahantuojan suorittamaa vuosittaista maksullista tiiviystarkastusta.

Dethleffs•LMC•Sunlight•Solifer•Polar 
Maahantuonti•Myynti•Huolto•Varaosat



Matkailuvaunut • Varaosat • Etuteltat • Tarvikkeet • Huolto

www.hyvinkaacaravan.net

Avoinna arkisin klo 10-17, iltaisin ja la sop. mukaan • Puh. (019) 483 181 • Avainkierto 15, Hyvinkää

Meillä osataan, 
meillä palvellaan!

Lämpimästi 
tervetuloa meille!

Ihan tässä vieressä

- hyvien yhteyksien päässä!

MUKAVIN TAPA HANKKIA RENKAAT?

www.vianor.f i

Member of Nokian Tyres

Tiesithän, että Vianor on paljon enemmän kuin rengasliike?  
Meiltä saat autollesi nyt entistä monipuolisemmat  
huollot ja korjaukset:

010 401 401 Matkapuhelimesta soitettaessa 0,0835 e/puh. + 0,1717 e/min (alv. 24 %)
Lankapuhelimesta soitettaessa 0,0835 e/puh. + 0,06 e/min (alv. 24 %)

Puhelinpalvelu  ma–su klo 7–21

• Akut
• Renkaat
• Vanteet
• Jakopäänhihnojen vaihdot

• Tuulilasin vaihdot
• Vikadiagnostiikka
• Autosähkötyöt
• Määräaikaishuollot

• Ilmastointihuollot

• Nelipyöräsuuntaukset

• Katsastushuollot



Uusi hallitus ja toimi-
kunnat

SFC Saimaan Seutu ry:n hallitus 
piti vuoden ensimmäisen kokouk-
sensa Laamalansaaressa 10.1.2015. 
Hallituksen kokoonpano vasemmalta 
alkaen: Paavo Juuti (hoitotoimikun-
nan vetäjä), Matti Sipiläinen, Hannu 
Penttinen, Heli Martikainen, Tuija 
Peiponen (sihteeri), Pekka Järvinen 
(puheenjohtaja), Lea Patjas (hoito-
toimikunnan jäsen), Terttu Issukka 
(tiedottaja), Kari Heikkonen (vara-
puheenjohtaja ja rahastonhoitaja) ja 
Kalevi Koponen.

 Huvitoimikunta: Tuija Peiponen, 
Lea Patjas, Heli Martikainen ja Sirpa 
Riittinen.

Matkailutoimikunta ja matkailuauto-
asiamies: Raimo Taskula

Tekninen toimikunta, Tekto: Heimo 
Hokkanen

Ajotaitotoimikunta: Tommi Taskula

Kaikkien yhteystiedot löydät netti-
sivuiltamme www.sfcsaimaanseutu.com.

Vain naisille

Laamalansaaren caravan-alueen 
ensimmäistä naisten päivää vietettiin 
syyskuun viikonloppuna. Ohjelmassa 
oli pääosin tuote-esittelyjä. Tupper-
ware-astioiden uutuuksiin tutustutti 
Suvi-Karoliina Valle, jolla itselläkin 
on kokemusta matkailuautolla reis-
saamisesta. Astioista siirryttiin alus-
asuihin, joita esitteli  Tiina Elkharam. 
Tiinan tuotteisiin näytti  moni tykästy-

MARJA- JA SIENITREFFIT 
LOHIKOSKELLA 28-30.8.2015 
Marja-ja sieniretki, nokipannukahvit, omat eväät mukaan,  
kesätori, saunat, illanvietto grillillä. 
Tarkemmat tiedot lähempänä www.sfcsaimaanseutu.com/tapahtumat 

vän siitä päätellen että lähes jokaisella 
esittelyhuoneesta poistuvalla oli Eve 
Lace-pussukka kainalossa. Päivän 
päätti jalkahoito ja Marja-Riitan var-
vasjumppa. 

Palaute oli sen verran postitiivista 
että naisten päivälle on suunniteltu jat-
koa. Mitä haluaisit päivän ohjelmaksi? 
Kerro siitä huvitoimikunnalle.

NORPPA 1/2015
45



Kotimainen yksityinen katsastusasema
palvelee kaikkia karavaanareita 

Täyden palvelun katsastusasema
Lappeenrannan Autokatsastus Oy 
Paalukatu 8 53500 Lappeenranta
Puhelin 05 5443 600 fax 05 5443 601
Avoinna ma-pe 8-17 tai sop. mukaan

Määräaikaiskatsastukset kevyt  
kalusto alle 3500kg
Karankokatu 1 53810 Lappeenranta
Puhelin 05 5443 604 
Avoinna ma-pe 10-18 ja la 9-14

Täyden palvelun katsastusasema
Imatran Autokatsastus Oy
Sukkulakatu 13 55120 Imatra
Puhelin 05 5443 602 
Avoinna ma-pe 8-17 tai sop. mukaan

Täyden palvelun katsastusasema
Simpeleen Katsastus
Vihvilänsuonkatu 1A
56800 Simpele
Puh/Fax 020 7309 519
Avoinna ma-pe 9-17

Täyden palvelun katsastusasema
Kevyt kalusto alle 3500kg
Kotkan Autokatsastus Oy
Kyminlinnantie 22 48600 Kotka
Puh 05 5443 606 Fax 05 544 3607
Avoinna ma-pe 9-17

Autokatsastus Lappeenranta Oy  
Imatran Autokatsastus Oy 
Kotkan Autokatsastus Oy  
ja Simpeleen Katsastus ovat  
suomalaisia katsastusasemia.
Meille joustava, asiantunteva ja miellyttä-
vä asiakaspalvelukokemus on avainasia. 
Palvelemme Etelä-Karjalan ja Kymenlaak-
son alueen autoilijoita kaikissa rekisteröin-
teihin, omistajanvaihdoksiin, vakuutuksiin 
ja siirtolupiin sekä katsastuksiin liittyvissä 
asioissa – tule testaamaan palvelun laatu!

Varaa katsastusaika soittamalla tai kotisivuillamme

www.nytkatsastamaan.fi
tai ajamalla suoraan meille ilman ajanvarausta


